
Šajā gadā nozīmīgu darba jubileju svinēja arī 
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas skolotājas: 

Dace Čodera (nostrādāti 20 gadi), 
Ieva Hermane (nostrādāti 30 gadi) un pirmsskolas izglītības 

iestādes skolotāja Irina Seržante (nostrādāti 45 gadi).
Dundagas pagasta pārvalde pateicas visiem skolotājiem, 

bet jo īpaši darba jubilāriem par nenogurstošu un nesavtīgu 
darbu skolēnu izglītošanā!

2021. gada OKTOBRIS Nr. 8 (270)

TALSU   NOVADA   PAŠVALDĪBAS   INFORMATĪVAIS    IZDEVUMS

DDUNDADZNIEKSUNDADZNIEKS

“Nemitīgajā ikdienas skrējienā mums bieži vien piemirstas pacelt acis uz augšu un pavērties mākoņos vai naksnīgi zvaigžņotajās debesīs. Dundagas bibliotēka šomēnes aicina gan 
pretējo – paverieties sev zem kājām, jo Dundagā vairākās vietās uz asfalta sabirušas dzejas rindas. Piestāj un izlasi! Iepatikās – atnāc pie mums uz bibliotēku un izlasi visu dzejoli…’’ 
tā mūs visus uzrunāja Dundagas bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga, aicinot turpināt  Dzejas dienu tradīciju arī Dundagā.

Patīkamu un pārsteidzošu apsveikumu septembrī par godu tradicionālajām Dzejas dienām ikvienam iedzīvotājam sagādāja Dundagas bibliotēkas meitenes, dāvājot baudīt dzejas 
fragmentus uz asfalta. Paldies meitenēm par izdomu un radīto pozitīvo noskaņu ! Linda Pavlovska-Dišlere

Patīkams pārsteigums – dzeja uz asfalta!

Oktobra sākumā visā Latvi-
jā tika atzīmēta Skolotāju die-
na. 5. oktobris ir Starptautiskā 
Skolotāju diena, taču Latvijā kā 
svētku datums kalendārā ir minē-
ta oktobra pirmā svētdiena, tāpēc 
tradicionāli šo dienu Latvijas sko-
lās pieņemts atzīmēt oktobra pir-
majā piektdienā, kad tiek sveikti 
un godināti skolotāji.

Tā bija arī pie mums. 1. oktobrī 
mācību dienas izskaņā skolotājiem 
bija svinīgs svētku brīdis vispirms 
skolā, bet pēc tam Dundagas pilī. 
Skolas pasākumā par svētku noska-
ņu un skolotāju labsajūtu bija pa-
rūpējušās vidusskolas divas klases 
– 11. klase (kl. audz. Andra Grīvāne) 
bija parūpējusies par galdu klājumu 
un skaisto, rudenīgo noformējumu, 
kā arī iejutās ļoti laipnu viesmīļu 
lomā, savukārt 12. klase (kl. audz. 
Iveta Milta) parūpējās par apsvei-
kumiem foto un video formātā. Viņi 

bija pacentušies “noķert” skolotā-
jus viņu darba gaitās un iemūžināt 
šos mirkļus fotokadros, un šīs foto
grāfijas ar apsveikuma tekstu rotāja 
skolas zāles sienas pasākuma laikā. 
Jauki bija arī 12. klases sarūpētie vi-
deo sveicieni no visām klasēm, viņi 
bija nofilmējuši visu klašu apsveiku-
mus klātienē un attālināti (to klašu, 
kas atrodas karantīnā) – gan muzi-
kālos, gan dzejas, gan novēlējumus. 
Skolas direktore sveica pedagogu 
kolektīvu, pateicās par darbu, su-
mināja skolotājus – darba jubilārus. 
Katrs pedagogs saņēma dāvaniņu 
un ziedus.

Arī skolēnu pašpārvalde bija 
sagādājusi jauku pārsteigumu pe-
dagogu kolektīvam – gan skais-
tu apsveikuma kartīti, gan gardu 
pašcepto ābolkūku.

Pēc pasākuma skolā pedagogi 
devās uz pili, kur pašvaldība bija 
parūpējusies par svētku mirkļiem. 

Skolotājus ar muzikāliem priekšne-
sumiem sveica un priecēja dziedā-
tājs Kaspars Markševics. Pēc kon-
certa bija to skolotāju sveikšana un 
godināšana, kuri ir darba jubilāri. 
Ļoti lepojamies ar visiem Dundagas 
vidusskolas darba jubilāriem, prie-
cājamies par viņiem, un tie ir:

Valda Parema (mūsu skolā no-
strādāti 55 gadi),

Mārīte Pēterhofa (mūsu skolā 
nostrādāti 40 gadi),

Marita Čaunāne (mūsu skolā 
nostrādāti 30 gadi),

Sandra Salceviča (mūsu skolā 
nostrādāti 25 gadi),

Sandra Cirvele (mūsu skolā no-
strādāti 25 gadi),

Inese Ķiršakmene (mūsu skolā 
nostrādāti 20 gadi),

Inese Freimute (mūsu skolā no-
strādāti 15 gadi),

Zinta Rozefelde (nostrādāti 10 
gadi).

Sveicieni pedagogiem Skolotāju dienā
Skolotāja Mārīte Pēterhofa sa-

ņēma arī Ernesta Dinsberga piemi-
ņas balvu. Tā ir mūsu skolas tradīci-
ja, kura tika iedibināta 2010. gadā. 
Šo  tradīciju ierosinājusi skolotāja 
Austra Auziņa. Šī balva tiek pa-
sniegta skolotājiem, kas Dundagas 
vidusskolā nostrādājuši 40 gadus 
(tieši tik gadu Ernests Dinsbergs 
kā skolotājs savulaik nostrādājis 
pirmajā skolā Dundagā – Kubalu 
skolā). Šīs balvas mecenāti ir mūsu 
skolas 1991. gada absolvente Irina 
Vītola (dz. Kabaļska) un 1988. gada 

8. klases absolvents Gatis Jurčs. Er-
nesta Dinsberga piemiņas balva ir 
koka ozolzīle (kā balvas ietvars jeb 
lādīte), un tajā ir īpaša pildspalva. 

Sveicam skolotāju Mārīti Pē-
terhofu un visus mūsu darba ju-
bilārus, sveicam visus pedagogus 
svētkos!

Paldies visiem pasākumu orga-
nizatoriem par radīto svētku sajū-
tu, par sarūpētajiem svētkiem!

Evita Zoltāne, 
latviešu valodas skolotāja
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DOMES SĒDĒ LEMTAIS
TALSU NOVADA DOMES DEPUTĀTI 
30. SEPTEMBRA DOMES SĒDĒ 
LĒMA PAR 55 DARBA KĀRTĪBAS 
JAUTĀJUMIEM.

Administratīvie jautājumi
v Ievēlēt Talsu novada vēlēšanu komi-

siju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs 
Agris Purkalns; komisijas locekles Gunta 
Dambiņa, Liene Lormane, Jana Biezā, Van-
da Baraua, Marika Rožkalne, Ieva Legz-
diņa. Ievēlēt par Talsu novada vēlēšanu 
komisijas locekļa kandidātu Dzintru Kudi-
ķiVizbeli.

v Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.22 “Pabalsts mājokļa vides pielāgoša-
nai”.

v Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.23 “Par mājokļa pabalstu bērnam bā-
renim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 
gādības”.

v Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.24 “Par materiālās palīdzības pabal-
stiem”.

v Precizēt Talsu novada domes saisto-
šos noteikumus Nr.7 “Pabalsti bērnu izglī-
tības procesa nodrošināšanai”.

v Precizēt Talsu novada domes sais-
tošos noteikumus Nr.8 “Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai”.

v Precizēt Talsu novada domes saisto-
šos noteikumus Nr.10 “Par pabalstu krīzes 
situācijā”.

v Precizēt Talsu novada domes sais-
tošos noteikumus Nr.11 “Par sociālajiem 
pakalpojumiem”.

v Precizēt Talsu novada domes saisto-
šos noteikumus Nr.14 “Par pabalstu krīzes 
situācijā saistībā ar Covid19 izplatību”.

v Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.25 “Par saistošo noteikumu atzīšanu 
par spēku zaudējušiem”.

v Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.26 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu Talsu novadā”.

v Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.27  “Par nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas kārtību Talsu novadā”.

v Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.28 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā”.

v Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.29 “Par saistošo noteikumu atzīšanu 
par spēku zaudējušiem”.

v Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.30 “Kārtība, kādā sakārtojamas, kon-
servējamas vai nojaucamas vidi degradē-
jošas, sagruvušas vai cilvēku drošību ap-
draudošas būves”.

v Izdarīt grozījumus Dundagas novada 
domes 30.04.2021. lēmumā Nr.117 “Par 
nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā 
īpašumā “Zītari” Kolkā”, izsakot 2. punktu 
jaunā redakcijā: “2. Noteikt sākuma telpu 
nomas maksu mēnesī – 1,02 EUR par 1 m2 
bez PVN.”.

v Apstiprināt grozījumus Talsu pamat-
skolas nolikumā (apstiprināts ar Talsu no-
vada domes 12.11.2009. lēmumu Nr. 406).

v Apstiprināt Talsu novada Sporta sko-
las Biatlona diennakts mācību – treniņu 
nometņu no 16.10.2021. līdz 21.10.2021. 
un no 17.12.2021. līdz 23.12.2021. dalības 
maksu 72,00 EUR vienam dalībniekam vie-
nā nometnē.

v Precizēt Talsu novada domes saisto-
šos noteikumus Nr.12 “Par aprūpes mājās 

un drošības pogas pakalpojumu”.
v Apstiprināt pašvaldības autoceļu un 

ielu Talsu novada Rojas pagastā sarakstu 
ar noteiktajām uzturēšanas klasēm ziemas 
sezonā (no 16.10.2021. līdz 15.04.2022.).

v Izdarīt grozījumu Talsu novada 
Zaļumsaimniecības komisijas nolikuma 
3. punktā un izteikt to šādā redakcijā: “3. 
Komisiju 7 locekļu sastāvā izveido un ap-
stiprina ar Talsu novada domes lēmumu. 
Komisija pilda savus pienākumus līdz jau-
nas Komisijas apstiprināšanai.” 

v Izveidot Talsu novada Zaļumsaim-
niecības komisiju 7 cilvēku sastāvā: ko-
misijas priekšsēdētāja Ieva Bērziņa; ko-
misijas locekļi Uģis Ventiņš, Anda Bajāre, 
Eva Jaunromāne, Lauma Jaunpujēna, Ilze 
IesalnieceBrukinga, Kalvis Kalniņš.

v Apstiprināt Talsu novada Sadarbības 
grupas bērnu tiesību aizsardzībā noliku-
mu.

v Atbrīvot Tomu Akmentiņu no Talsu 
novada Iepirkumu komisijas locekļa pienā-
kumu pildīšanas un izdarīt grozījumu “Par 
Talsu novada Iepirkumu komisiju”, izsakot 
1.7.apakšpunktu šādā redakcijā: “Komisi-
jas loceklis – Reinis Mārtinsons.”.

v Apstiprināt Talsu novada pašvaldī-
bas Mantas iznomāšanas un atsavināša-
nas komisijas nolikumu.

v Izveidot Talsu novada pašvaldības 
Mantas iznomāšanas un atsavināšanas ko-
misiju 5 cilvēku sastāvā: komisijas priekš-
sēdētājs Aldis Pinkens; komisijas locekļi 
Ieva Krēķe; Lauris Pīlēģis; Ainis Stūrmanis; 
Dainis Karols.

v Apstiprināt Talsu novada pašvaldī-
bas Mantas nomas izsoles komisijas noli-
kumu.

v Atbrīvot Guntu Fībigu no Mērsraga 
pagasta Sociālā dienesta vadītāja  amata 
ar 2021. gada 30. septembri. 

v Iecelt Daci Zeļģi Talsu novada Soci-
ālā dienesta vadītāja amatā ar 2021. gada 
1. oktobri. 

v Iecelt Valdu Štrausu Talsu novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā ar 2021. 
gada 1. oktobri. 

v Atbrīvot Daci Sudmali no Talsu no-
vada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata ar 
2021. gada 30. septembri. 

v Iecelt Jāni Pāvuliņu Talsu novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka juri-
diskajos jautājumos amatā ar 2021. gada 
1. oktobri. 

v Iecelt Intu Zaķi Talsu novada bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā ar 
2021. gada 1. oktobri. 

v Izveidot Talsu novada Sadarbības 
grupu bērnu tiesību aizsardzībā 5 cilvēku 
sastāvā: Valda Štrausa, Inese Guļevska, 
Inguna Kronberga, Vēsma Gaiziņa, Iveta 
Neivarte.

v Noslēgt vienošanos Nr.2 par 2019. 
gada 25. septembra pakalpojuma līguma 
Nr.923/303/2021 termiņa pagarinājumu 
līdz jauna iepirkuma līguma noslēgšanai, 
bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 15. decem-
brim. Noslēgt vienošanos par kopējās līgu-
ma summas palielināšanu līdz 158 617,93 
EUR, t.sk. PVN 21%.

v Apstiprināt iekšējos noteikumus 
“Grozījums Talsu novada pašvaldības do-
mes 2014. gada 13. februāra noteikumos 
Nr.1 “Talsu novada pašvaldības projektu 
līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles 
kārtība””.

v Apstiprināt iekšējos noteikumus 
“Grozījumi Talsu novada pašvaldības do-
mes 2018. gada 15. novembra noteikumos 
Nr.5 “Publisko iepirkumu organizēšanas 
kārtība Talsu novada  pašvaldībā””.

v Izveidot Talsu novada pašvaldības 
mantas nomas izsoles komisiju 3 cilvēku 
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Talsu no-
vada pašvaldības izpilddirektora vietnieks 
administratīvajos un finanšu jautājumos; 
komisijas locekļi: Talsu novada pašvaldī-
bas Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas 
vadītājs; Talsu novada pašvaldības Saim-
nieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs.

v Apstiprināt saistošos noteikumus 
“Grozījumi Talsu novada domes 2021. 
gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 
“Talsu novada pašvaldības nolikums””. 

v Atbrīvot Ilzi Supi no Talsu novada 
Medību koordinācijas komisijas locekļa 
pienākumu pildīšanas.

v Atbrīvot Intu Zaķi no Rojas novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja amata ar 2021. 
gada 30. septembri. 

v Atbrīvot Dainu Dēvitu  no Dundagas 
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata 
ar 2021. gada 30. septembri. 

Nekustamā īpašuma jautājumi
v Apstiprināt izsoles noteikumus “Ne-

kustamā īpašuma “Zītari”, Kolkā, Talsu no-
vadā, telpas Nr.1 un Nr.2 30,3 m2 platībā, 
nomas tiesību iegūšanai”.

v Pārņemt bez atlīdzības no sabiedrī-
bas ar ierobežotu atbildību “Publisko aktī-
vu pārvaldītājs Possessor” neizīrēto valsts 
dzīvokļa īpašumus Kadiķu ielā 64 un Kadi-
ķu ielā 65, Mērsragā, Mērsraga pagastā, 
Talsu novadā.

Attīstības plānošanas un projektu va-
dības jautājumi

v Pilnvarot Talsu novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas un projektu vadības 
nodaļas projektu vadītāju Ingu Grietēnu 
īstenot projektus “Pašvaldības autoceļa 
posma pārbūve labākai piekļuvei jūrai” un 
“Tirdzniecības vietas izveide Kolkā”.

Finanšu jautājumi
v Atbalstīt finansējuma piešķiršanu 

36 000,00 EUR apmērā, tai skaitā PVN, 
2022. gada autorallija norisei Talsu nova-
dā.

v Piešķirt Kultūras un sporta attīstības 
nodaļai finansējumu 8830,70 EUR  apmē-
rā Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles ēkas 
sienas paneļu šuvju atjaunošanai Brīvības 
ielā 29a, Talsos, Talsu novadā.

v Piešķirt finansējumu Talsu tautas 
namam 4786,35 EUR, tai skaitā PVN, grā-
matas “Talsu tautas namam 110” sagata-
vošanai.

v Piešķirt papildu finansējumu Talsu 
2. vidusskolai 780 000 EUR apmērā in-
frastruktūras pasākumu īstenošanai ēkā 
K. Mīlenbaha ielā 28 un K. Mīlenbaha ielā 
32, Talsos, ieplānojot budžetā finansēju-
mu 260 000 EUR apmērā katru gadu laika 
periodā no 2021. gada līdz 2023. gadam 
ieskaitot. 

v Piešķirt papildu finansējumu pro-
jekta “Publiskās infrastruktūras attīstība 
Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības 
nodrošināšanai, 2. kārta” īstenošanai – 
“Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas 
labiekārtošana, 2. kārta” 96 000,00 EUR 

apmērā un Talsu 2. vidusskolas “Infra-
struktūras pasākumu īstenošanai ēkā 
K. Mīlenbaha ielā 28, Talsos” 132 572,00 
EUR  apmērā.

v Piešķirt Upesgrīvas pamatskolai 
finansējumu 12 857,34 EUR apmērā (tai 
skaitā PVN) nepieciešamo preču iegādei.

v Piešķirt finansējumu Ķūļciema pa-
gasta pārvaldei 16 203,21 EUR, tai skaitā 
PVN, Ķūļciema Brīvā laika pavadīšanas 
centra teritorijas labiekārtošanai.

v Piešķirt finansējumu Balgales pa-
gasta pārvaldei 12 213,74 EUR, tai skaitā 
PVN, Dursupes skolas teritorijas labiekār-
tošanai.

v Saimnieciskā nodrošinājuma noda-
ļai piešķirt finansējumu BIO maisu iegādei 
7700,00 EUR, t.sk. PVN 21%, apmērā.

TALSU NOVADA DOMES DEPUTĀTI 
13. SEPTEMBRA ĀRKĀRTAS DOMES 
SĒDĒ LĒMA PAR 5 DARBA KĀRTĪBAS 
JAUTĀJUMIEM.

Administratīvie jautājumi
v Uzdot Dundagas pagasta pār-

valdei izlietot kustamo mantu – bērza 
papīrmalku 102,806 m3 apjomā apkurei 
Talsu ielā 18, Dundagā 2022./2023. gada 
apkures sezonai. Atzīt par spēku zaudēju-
šu Dundagas novada domes 30.04.2021. 
lēmuma Nr.113 “Par pašvaldības īpašu-
ma “Valpenes kapi” apsaimniekošanu” 2. 
punktu.

v Noteikt, ka SIA “ZZ Dats” datorpro
grammas “GVEDIS” un “LIETVARIS” ir Talsu 
novada pašvaldības grāmatvedības dator-
programmas, kuras pašvaldības darbā pil-
nībā jāievieš līdz 2021. gada 31. decem-
brim. Atbalstīt finanšu līdzekļu 72 070 EUR 
(bez PVN) apmērā piešķiršanu apmaksai 
SIA “ZZ Dats” Talsu novada pašvaldības 
datu migrēšanu uz “ZZ Dats” datu centru, 
datorprogrammu “GVEDIS” un “LIETVA-
RIS” ieviešanai, lietojumprogrammu ie-
gādei un uzstādīšanai, kā arī programmu 
lietotāju apmācībai. 

v Izdarīt grozījumus Talsu novada do-
mes 29.07.2021. lēmumā Nr.49 “Par grā-
matvedības uzskaites nodrošināšanu Talsu 
novada pašvaldībā”.

Attīstības plānošanas un projektu va-
dības jautājumi

v Pilnvarot Rojas pagasta pārvaldi 
turpināt Rojas novada pašvaldības uzsāk-
tā projekta “Esi vesels – ieguldījums tavai 
nākotnei!” īstenošanu.

Finanšu jautājumi
v Pieprasīt valsts budžeta līdzfinansē-

jumu administratīvi teritoriālās reformas 
īstenošanas rezultātā radušos adminis-
tratīvo izdevumu segšanai: informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju izdevumi 
146 374 EUR; Ģeogrāfiskās informācijas 
sistēma 17 545 EUR; Pašvaldības policijas 
formas tērpu iegāde 14 441 EUR; ar pārre-
ģistrāciju saistītie izdevumi 853 EUR; jau-
no novada teritoriju apzīmējošo ceļa zīmju 
uzstādīšana 2050 EUR; ar lietvedību sais-
tīti izdevumi 110 EUR; atlaišanas pabalsti 
un piemaksas par papildu darbu saistībā 
ar administratīvi teritoriālās reformas īs-
tenošanu 82 271 EUR – kārtējie izdevumi.

Renāte Freiberga



2021. gada OKTOBRIS 3  DUNDADZNIEKS

Talsu novada domes apstiprināta-
jā pašvaldības centrālās administrācijas 
struktūrā būtiskas izmaiņas skars Talsu 
novada Pašvaldības policijas darbu. Pare-
dzēts, ka nākamajā gadā Pašvaldības po-
licija, kas darbosies novadā, iedzīvotājiem 
būs pieejama visu diennakti.

Talsu novada Pašvaldības policijas 
priekšnieks Māris Grīnvalds informēja, ka 
šobrīd Pašvaldības policijā ir 12 inspektoru 
amata vietas, bet no nākamā gada to skaits 
tiks palielināts līdz 23.

“Esam paredzējuši Pašvaldības policijā 
izveidot trīs daļas, kas attieksies uz iekšē-
jo darba organizāciju. Administrācijas daļā 
būs Pašvaldības policijas priekšnieks, viņa 
vietnieks un lietvede, operatīvās vadības 
daļu veidos pieci inspektori, bet patruļas 
daļu: 18 inspektori. Efektivitātes uzlaboša-
nai paredzēts izveidot arī bezmaksas dien-
nakts ziņojumu tālruni, kur būs iespējams 
konsultēties dažādos jautājumos un ziņot 

par sadzīves rakstura jautājumiem. Šādā 
veidā varēsim efektīvi strādāt visā Talsu 
novada teritorijā un būsim iedzīvotājiem 
pieejami visu diennakti,” paskaidroja Talsu 
novada Pašvaldības policijas priekšnieks 
Māris Grīnvalds.

Operatīvās vadības daļas pienākumos 
ietilps pastāvīga video novērošanas kameru 
uzraudzība, patruļas daļas darbu koordinē-
šana, iedzīvotāju zvanu apstrāde un iedzī-
votāju konsultēšana.

Savukārt patruļas daļa patrulēs novada 
teritorijā. Šajā daļā paredzēti 18 inspektori, 
lai nodrošinātu pilnīgu novada pārklājumu 
un operatīvu reaģēšanu.

Talsu novada iedzīvotāji nepiecieša-
mības gadījumā aicināti ziņot par pārkā-
pumiem, zvanot Valsts policijai pa tālruni 
110 vai Talsu novada Pašvaldības policijai 
– 26132701.

Inita Fedko

No nākamā gada Pašvaldības 
policija strādās diennakti

No 1. oktobra Talsu novadā darbu sāk apvienotais Talsu novada Sociālais die-
nests un Talsu novada bāriņtiesa. 

Jau informējām, ka 26. augustā Talsu novada domes deputāti pieņēma lēmu-
mus par Sociālo dienestu un bāriņtiesu apvienošanu. 

30. septembrī Talsu novada domes deputāti par Talsu novada Sociālā dienesta 
vadītāju apstiprināja līdzšinējo bijušā Talsu novada Sociālā dienesta vadītāju Daci 
Zeļģi. 

Savukārt bāriņtiesu no 1. oktobra vada Valda Štrausa. Par viņas vietnieku 
juridiskajos jautājumos apstiprināts Jānis Pāvuliņš, bet par vietnieci – Inta Zaķe.

Sociālo dienestu un bāriņtiesu apvienošana veikta, lai ieviestu vienotus darbī-
bas principus jaunā novada teritorijā un nodrošinātu efektīvu jomu pārvaldību. 

Inita Fedko

Darbu sāk apvienotais 
Sociālais dienests un bāriņtiesa

Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori 
sniedz atbalstu uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai un attīstībai fiziskām personām un 
jaundibinātiem komersantiem. Ar 20. 
augustu LIAA Talsu biznesa inkubators 
piedzīvojis pārmaiņas, tas ir apvienojies 
ar LIAA Kuldīgas biznesa inkubatoru, 
tādējādi kļūstot par tā atbalsta vienību 
Talsos.

Lai veicinātu eksportspējīgu un ino-
vatīvu jauno komersantu attīstību, LIAA 
2016. gada 1. septembrī tika izveidoti 
Latvijas Republikas un Eiropas Savienības 
(ES) finansēti 14 LIAA biznesa inkubatori 
nacionālas nozīmes centros – Daugavpilī, 
Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rē-
zeknē, Valmierā, Ventspilī – un reģionālas 
nozīmes centros – Bauskā, Kuldīgā, Ma-
donā, Ogrē, Siguldā un Talsos, kā arī viens 
radošais biznesa ideju inkubators Rīgā, 
kurš tika specializēts sniegt atbalstu ra-
došo industriju uzņēmumiem.

LIAA biznesa inkubatoru atbalsta tīk-
la darbības rezultātus regulāri izvērtē un 
lemj par pilnveidojumiem, lai sasniegtu 
pēc iespējas augstāku atbalsta sniegumu 
pret izlietoto valsts un ES fondu finansē-
jumu. Lai palielinātu LIAA biznesa inkuba-
toru programmas efektivitāti, saglabājot 
tās pieejamību visā Latvijas teritorijā, vai-
rāki LIAA biznesa inkubatori ir apvienoju-
šies ar kaimiņos esošajiem LIAA biznesa 
inkubatoriem, saglabājot komersantiem 
pieejamos pakalpojumus savās pilsētās 
un kļūstot par apvienoto LIAA biznesa in-
kubatoru atbalsta vienībām.

Šobrīd visā Latvijā darbojas 12 bizne-
sa inkubatori reģionos, tai skaitā radošo 
industriju inkubators Rīgā. Tāpat ir sešas 
atbalsta vienības – apvienotie inkubatori 
Bauskā, Jēkabpilī, Talsos un jaunizveido-
tie Cēsīs, Gulbenē, Saldū. 

Apvienojoties LIAA Talsu biznesa in-
kubatoram ar LIAA Kuldīgas biznesa in-
kubatoru, ir izveidota tā atbalsta vienība 
Talsos, kuras nosaukums turpmāk ir LIAA 
Kuldīgas biznesa inkubatora atbalsta vie-
nība Talsos. 

Ar Talsu novada pašvaldības atbalstu 
visus ierastos LIAA biznesa inkubatoru 
sniegtos pakalpojumus ir iespēja saņemt 
jaunajās koprades telpās Krišjāņa Valde-
māra ielā 17a (kinoteātra “Auseklis” otrā 
stāva telpās). Ikdienā ar Talsu novada 
uzņēmējiem strādā četru darbinieku ko-
manda, kuri ar savu profesionālo pieredzi 
un individuālajām kompetencēm ir atbil-
dīgi par LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora 
darbības teritorijām – Talsu un Kuldīgas 
novadiem. 

Apvienojot abus LIAA biznesa inkuba-
torus, inkubatora jauno uzņēmēju kopie-
na ir kļuvusi lielāka, tādējādi arī spēcīgā-
ka. Patlaban inkubācijas atbalstu saņem 
49 uzņēmumi, pirmsinkubācijas – 32 jau-
no biznesa ideju autori, kuriem pievieno-
jas visi tie bijušie dalībnieki, kuri aktīvi ie-

saistās apvienotajā inkubatoru kopienā, 
kas kopā jau ir vairāk par 100. 

LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora 
vecākais projektu vadītājs Rimants Sa-
fonovs pauž atzinīgus vārdus par jauno 
biznesa inkubatora darba organizāciju: 
“Atsevišķi mēs esam mazi uz pārējās Lat-
vijas kartes fona, bet mūsos ir spēks, mēs 
esam stipri novadi un apvienojoties kopā 
varam paveikt jau daudz vairāk! Izmaiņas 
ir tikai inkubatora struktūrvienībā, viss 
pārējais paliek nemainīgs, un mēs turpi-
nāsim nodrošināt kvalitatīvus LIAA biz-
nesa inkubatora sniegtos pakalpojumus, 
kā jau līdz šim esam to darījuši. Esam 
priecīgi, ka mūsu dinamiskajai koman-
dai ir pievienojusies ne mazāk dinamiskā 
talseniece Anda Sudakova, kura ieguvusi 
starptautisku izglītību un papildinājusi 
dzīves pieredzi arī ārpus Latvijas, bet ta-
gad rūpējas par biznesa inkubatora atbal-
sta vienību Talsos.”

“Svarīgi apzināties, ka mums jābūt kā 
vienam veselam, kas nevis izslēdz viens 
otru, bet gan, tieši pretēji, viens otru 
papildina. Mēs turpinām nosprausto 
inkubatora mērķi – palīdzēt mūsu dar-
bības teritorijas biznesa ideju autoriem 
pirmsinkubācijas atbalsta programmā 
modelēt biznesa veidošanu, attīstot un 
pārbaudot biznesa idejas dzīvotspēju. Sa-
vukārt, kad jaunais uzņēmums ir uzņemts 
inkubācijā, tam rodas iespēja saņemt 
konsultācijas un apmācības, mentoru at-
balstu un apmeklēt pasākumus nozares 
izstādēs Latvijā un ārpus tās. Taču gal-
venais ir līdzfinansējums, jo kļūst pieeja-
ma grantu un pakalpojumu programma, 
kuras ietvaros uzņēmums var piesaistīt 
līdzfinansējumu iekārtu iegādei, infra-
struktūras attīstībai un pakalpojumu no-
drošināšanai, tāpat arī saņemt atbalstu 
telpu nomai, proti, nepieciešamo atspē-
riena punktu uzņēmējdarbības uzsākša-
nai,” stāsta R. Safonovs. 

Informējam, ka Talsu novadā dzīvo-
jošie vai deklarētie biznesa ideju autori 
neatkarīgi no savas biznesa idejas at-
tīstības stadijas ir aicināti pievienoties 
pirmsinkubācijas grupā, lai sešu mēnešu 
laikā apgūtu bezmaksas starta zināšanas 
uzņēmējdarbībā. Dalībnieku uzņemšana 
paredzēta līdz brīdim, kad tiks sasniegta 
15 dalībnieku kapacitāte.

Ikviens interesents tiek aicināts sazi-
nāties ar LIAA Kuldīgas biznesa inkuba-
toru Talsos, rakstot talsi@liaa.gov.lv vai 
zvanot pa tālr. 62400904, bet Kuldīgā, 
rakstot kuldiga@liaa.gov.lv vai zvanot pa 
tālr. 62400905. 

Pieteikuma veidlapa (pirms tā tiek ie-
sniegta, lūgums atsūtīt uz talsi@liaa.gov.
lv tā izskatīšanai) pieejama šeit https://
ej.uz/PINKpieteikums.

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: 
http://inkubatori.magneticlatvia.lv.

Renāte Freiberga

Talsos ir izveidota LIAA 
Kuldīgas biznesa inkubatora 
atbalsta vienība
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12. septembrī, kad tika atzī-
mēta Tēva diena, Talsu 2. vidus-
skolas stadionā norisinājās Talsu 
novada sporta spēles, kurās da-
lībniekiem bija iespēja sacens-
ties makšķerēšanā, basketbolā, 
volejbolā, futbolā, petankā, sva-
ru stieņa spiešanā guļus, 6X60 
metru stafetē, tāllēkšanas stafe-
tē, ģimeņu stafetē, disku golfā, 
veiklības stafetē, spēka stafetē 
un lielajā noslēguma stafetē.

Šajās sporta spēlēs Dundagas 
pagastu pārstāvēja desmit dalīb-
nieki.

Pirmie startēja makšķernieki, 
kuriem sacensības sākās jau plkst. 
7.00. Šajā disciplīnā mūsu pa-
gastu pārstāvēja Gatis Sudmals, 
Modris Zingniks un Gatis Sula, 
kuri komandu kopvērtējumā iegu-
va godpilno 1. vietu. Bijām lepni, 
ka labākā makšķernieka titulu ie-
guva Gatis Sula.

Veiksmīgi startējām arī svaru 
stieņa spiešanā guļus, kur savā 
svara kategorijā 1. vietu ieguva 
Edgars Tīfentāls ar uzspiestiem 
165 kg, savukārt 4. vietu ar uz-
spiestiem 125 kg izcīnīja Jānis 
Langzams.  

Lai gan spēka stafetes koman-
dā bija jāstartē četriem dalībnie-
kiem, mūsu komandu pārstāvēja 

Dundadznieku komandas panākumi Talsu novada sporta spēlēs

tikai divi sportisti – Edgars un Jā-
nis. Katrs no puišiem, veicot sta-
fetes posmu divas reizes, godam 
nopelnīja 2. vietu.

Volejbolā Kaspars Kristiņš, 
Matīss Pētersons, Kristaps Šepte 
un Pēteris Aukmanis ieguva god-
pilno 3. vietu. 

Savukārt individuālajās discip-
līnās – petankā un disku golfā – ar 
citiem dalībniekiem spēkiem mē-

rojās Lelde Bēķe, Edgars Tīfentāls, 
Kaspars Kristiņš, Matīss Pētersons 
un Kristaps Šepte.

Kopvērtējumā Talsu novada 
sporta spēlēs iegūta 7. vieta. 

Pateicamies sportistiem par 
dalību un iegūtajiem rezultātiem!

Edgars Tīfentāls, 
Dundagas pagasta 

sporta organizators

Kāzas ir ļoti skaists un brīniš-
ķīgs notikums katra pāra dzīvē. 
Cilvēka dzīvē vērtīgākās ir tās sa-
tikšanās, kas iedrošinājušas būt 
patiesam pašam pret sevi un ci-
tiem. Katra pāra satikšanās stāsts 
un ceļš uz šo īpašo dienu ir citā-
dāks. Un, ticiet man, nav svarīgs 
jaunlaulāto vecums, viņu kopā 
pavadītais mīlestības laiks vai vie-
su daudzums. 

Cilvēka vērtību nosaka nevis 
tas, ko viņš spēj sasniegt, bet gan 
tas, ko viņš dod otram. Ir divi vei-
di, kā dzīvot: vari dzīvot tā, it kā 
brīnumu nebūtu, un vari dzīvot 
tā, it kā viss šajā pasaulē būtu 
brīnums. Ir bezgala brīnišķīgi, ka 
“Viņš un Viņa” spēj noticēt savam 
brīnumam. Un laulību ceremoni-
jas Dundagas pilī patiesi ir īpašas! 
Dundagas pils jaunā ceremoniju 
zāle laulību reģistrācijai piešķir īpa-
šu noskaņu un sajūtas. Un skaistā 
Šampanieša zāle dod tūlītēju ie-
spēju sākt svinēt! Daudzām jau-
najām ģimenēm Dundagas pils ir 
kļuvusi par nozīmīgu vietu, un tās 
zina, ka ir šeit vienmēr gaidītas. Šo-
gad Dundagas pilī savu laulību no-
slēguši 27 pāri. Līdz šī gada beigām 
vēl izskanam jāvārdu gaida daudzi 
dažādu gadagājumu jaunlaulāja-
mie pāri. Divu laimīgu cilvēku acīs 
redzēt starojam laimi un mīlestību 
ir lielākais gandarījums!

Mūsdienās ļoti daudzi pāri 
dzīvo nereģistrētās attiecībās, jo 

Laulību reģistrācija neizmaina cilvēku savstarpējo mīlestību

neuzskata, ka viņu jūtas vienam 
pret otru ir nepieciešams padarīt 
likumīgas – ceremonija Dzimt-
sarakstu nodaļā vai baznīcā taču 
nemainīs to, kā viņi mīl viens otru. 
Tā, visticamāk, arī ir, tomēr notāri 
Latvijā norāda, ka tradicionālajām 
laulībām un attiecību reģistrēšanai 
ir arī praktiskā puse, kas partneru 
dzīvi padara vienkāršāku un rada 
drošības sajūtu. 

Oficiāli noslēgta laulība ir jūsu 
tiesību juridiskā drošība. Juridis-
kās jomas eksperti norāda, ka 
kopdzīve reģistrētā laulībā ir ne 
tikai finansiāli izdevīgāka, bet no-
vērš arī vairākus riskus nodokļu, 
mantojuma, medicīnas aprūpes 
un citās jomās. Ir daudz iemeslu, 
kas rada finansiālus zaudējumus 
un tiesisko nedrošību pārim, kas 

izvēlas dzīvot kopā, nereģistrējot 
savas attiecības: nav tiesību bez 
otra vecāka reģistrēt bērna pie-
dzimšanu bez kopīga paternitātes 
iesnieguma vai arī reģistrā izdara 
ierakstu tikai par māti; nav adopci-
jas tiesības; nevar uzņemties kopī-
gas finanšu (kredīta) saistības; nav 
juridisku tiesību uz kopīgu mantu; 
nav tiesību uz nodokļu atmaksu un 
atvieglojumiem; nav atvieglojumu 
uz nodevām; nav tiesību saņemt 
informāciju no ārstniecības iestā-
dēm par dzīvesbiedra (nelaulāta) 
ārstēšanās procesu, nav mantoju-
ma tiesību un nav tiesību mantot 
arī uzkrāto 2. pensijas līmeni u.c.

Kopš 2020. gada 1. janvāra, 
kad stājās spēkā “Valsts fondēto 
pensiju likums”, kas paredz, ka 
ikvienam pensiju 2. līmeņa dalīb-
niekam, kurš vēl nav pieprasījis 
vecuma pensiju, ir iespēja izda-
rīt izvēli, kam atstāt viņa pensiju 
2. līmenī uzkrāto kapitālu. Tā dabā 
iekārtots, ka neviens neesam mū-
žīgi… Vairākums pensiju 2. līmeņa 
dalībnieku parasti izvēlas uzkrāto 
kapitālu nodot mantojumā Civilli-
kumā noteiktajā kārtībā. Šādu pie-
teikšanos var izdarīt, izmantojot 
portālu e-Latvija. Mantinieki par 
mirušā uzkrāto pensiju 2. līmeņa 
kapitālu uzzinās pie zvērināta no-
tāra, uzsākot kārtot mantojuma 
lietas. Ja nav nokārtotas kopdzīves 
attiecības likumīgi un veikta izvēle 
e-Latvijā, kam tiks nodots uzkrā-

Dzimtsarakstu nodaļa informē
v Dundagas pagastā septembrī piedzimusi viena meitene. 
Apsveicam ģimeni ar bērniņa dzimšanu!

v Dundagas pils ceremoniju zālē svinīgā  
ceremonijā laulību noslēdza trīs pāri. 

Sveicam jaunās ģimenes un novēlam jaunlaulā-
tajiem pāriem nosvinēt zelta kāzas 2071. gadā! 

v 4. septembrī skaistu 50 gadu kāzu jubileju nosvinēja Vēsma un 
Pauls Grīvani, bet pašā oktobra sākumā, 2. oktobrī, Mārīte un Edgars 
Ozoliņkevici.

v Mūžībā pavadītas piecas personas:
Aina Šteinberga (dzim. 1930. g.),
Laimonis Kaudze (dzim. 1949. g.),
Antons Šmats (dzim. 1930. g.),
Nadīna Grenenberga (dzim. 1927. g.),
Guna Zigate (dzim. 1942. g.).
Izsakām līdzjūtību sērojošajiem tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Daiga Muceniece

tais pensijas kapitāls, tad 2. līmeņa 
uzkrātais pensijas kapitāls (nauda) 
tiks ieskaitīts valsts pensiju speciā-
lajā budžetā. 

Par visiem šiem jautājumiem 
varat interesēties Dzimtsarakstu 
nodaļā.

Tādēļ mīļi aicinu pārus, kuri 
dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un 
ir nobrieduši savas kopdzīves attie-
cības sakārtot oficiāli, pieņemt ļoti 
svarīgu lēmumu abiem partneriem 

reģistrēt laulību. 
Ja esat gatavi sakārtot savas 

kopdzīves attiecības oficiāli, aicinu 
sazināties ar Dzimtsarakstu nodaļu 
un uzrakstīt klātienē (vai ar epa-
rakstu) iesniegumu par laulību re-
ģistrāciju vēl šajā gadā.

Gaidīsim pārus Dundagas pilī 
uz jāvārdu!

Daiga Muceniece, 
Dundagas pagasta Dzimt
sarakstu nodaļas vadītāja
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8. septembrī Talsu Galvenajā 
bibliotēkā notika lasīšanas veici-
nāšanas programmas “Skaļā lasī-
šana” mūsu reģiona noslēguma 
pasākums. Šajā programmā tiek 
iesaistīti 5. un 6. klašu skolēni. 
Dundagas vietējais fināls, kurā iz-
virzījām mūsu dalībnieku, notika 
maijā, taču dzīve ļoti bieži ievieš 

savas korekcijas, un tā notika arī 
šoreiz – rudens pusē mums bija 
nepieciešama pārstāvju maiņa 
un uz Talsiem aizbrauca Francis 
Blūmentāls (pedagoģe Inta Frei-
verte).  

Francis konkursam izvēlējās 
īru rakstnieka Džona Boina romā-
nu “Puisēns svītrainā pidžamā”. 

Grāmatas varonis ir deviņgadīgs 
zēns Bruno, kurš kopā ar ģimeni 
pārceļas no Berlīnes uz kaut kādu 
viņam netīkamu dzīves vietu. Cī-
nīdamies ar vientulību, Bruno do-
das ekspedīcijā gar dzeloņstiepļu 
žogu un aiz tā atklāj... kādu paga-
lam sanīkušu sava vecuma zēnu. 
Viņu starpā izveidojas cieša un pa-

tiesa draudzība, vienīgi tai traucē 
apstāklis, ka abiem katrā tikšanās 
reizē ir jāpaliek savā žoga pusē…

Pasākumā piedalījās 10 sko-
lēni. Arī šajā gadā žūrijai nebūt 
nebija viegls uzdevums, jo visi da-
lībnieki bija interesanti un katrs ar 
savu odziņu. Francis tika uzslavēts 
par nosvērtību un mierīgumu, žū-

rija atzinīgi novērtēja viņa spēju 
ļoti labi iepazīstināt ar grāmatu 
un ieinteresēt to izlasīt. 

Paldies Francim par dalību, 
par spēju tik īsā laikā sagatavo-
ties! Paldies skolotājai un ģime-
nei!

Ruta Emerberga, 
Dundagas bibliotēkas vadītāja

Skaļās lasīšanas reģionālais konkurss

Piecas novada izglītības iestādes 
ieguvušas ekoskolas statusu

20. septembrī Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā notika ikgadējā 
ekoskolu apbalvojumu pasnieg-
šana. Šogad 104 izglītības iestā-
des saņēma prestižo starptau-
tisko Zaļo karogu, tostarp divām 
izglītības iestādēm tika piešķirts 
ekoskolu vēstnieka statuss, bet 
vēl 44 skolas ieguva Latvijas eko-
skolas sertifikātu. Zaļā karoga 
balvu saņēma arī Talsu pirmssko-
las izglītības iestādes (PII) “Zva-
niņš” un “Pīlādzītis”, Dundagas 
PII “Kurzemīte”, Kolkas pamat-
skola un Mērsraga vidusskola.

Mūsdienās aizvien vairāk sa-
skaramies ar globāla mēroga vides 
problēmām – klimata pārmaiņām, 
strauju bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos, dabas resursu 
pārtēriņu, lietus mežu izciršanu, 
vides piesārņojumu. Viens no pa-
mata risinājumiem ir izglītība, kas 
veido sabiedrību, kas izprot vi-
des aizsardzības nepieciešamību, 
novērtē dabas vērtības un spēj 
atrast ilgtspējīgus svarīgus risinā-
jumus.

Ekoskolu programma ir viena 
no populārākajām vides izglītības 
pieejām pasaulē, kas šajā mācību 

gadā Latvijā svinēs 20 gadus. Eko-
skolu programmā Latvijā šobrīd 
darbojas 182 izglītības iestādes 
(no pirmsskolām līdz pat augst-
skolām), bet pasaulē programmā 
ir iesaistītas 56 000 izglītības ies-
tādes 70 valstīs.

Ekoskolu programmas simbols 
ir Zaļais karogs. Tas tiek piešķirts 
skolām, kas parādījušas vislabāko 
sniegumu, ieviešot programmas 
prasības vides aizsardzībā un 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanā 
skolā un tās apkārtnē.

Lai saņemtu ekoskolu apbal-
vojumus, skolām visa mācību 
gada garumā ir jāīsteno vides iz-
glītības programma un jāiesaistās 
apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī 
jācenšas videi draudzīgās praksēs 
iesaistīt apkārtējo sabiedrību.

Skolas, kas pretendē uz Zaļo 
karogu, veic vides novērtējumu 
vismaz 11 jomās jeb tēmās – at-
kritumi, enerģija, ūdens, trans-
ports, skolas vide un apkārtne, 
vide un veselīgs dzīvesveids, pār-
tika, bioloģiskā daudzveidība, kli-
mata pārmaiņas, mācību saturs 
un līdzdalība. 

PII “Zvaniņš” gada garumā 

integrēja ekoskolu programmas 
tēmas pirmsskolas mācību satu-
rā, veicinot audzēkņu izpratni par 
vidi un veidojot attieksmi un vēr-
tības par zaļo domāšanu. Tā, pie-
mēram, tika organizētas veselīga 
uztura meistarklases, ekotalkas, 
dienas bez auto, vides dienas, 
āra izglītības dienas, tematiskas 
projektu nedēļas un dažādas rī-
cības dienas, kas ir tikai daļa no 
2020./2021. mācību gadā organi-
zētajām aktivitātēm.

Dundagas PII “Kurzemīte” 
pagājušo mācību gadu pavadīja, 
čakli strādājot par tēmu “Mežs”. 
Iestādes vides un apkārtnes uz-
labošanai tika ierīkota komposta 
kaudze, atjaunotas un uzstādītas 
putnu barotavas, kā arī izveidota 
“Kukaiņu viesnīca”, kas nodrošina 
kukaiņiem patvērumu un ļauj tos 
iepazīt tuvplānā. Rūpējoties par 
bioloģiskās daudzveidības sagla-
bāšanu, dundadznieki piedalījās 
arī akcijā “Iesēj savu m²”, iestā-
dot Laimes kokus. Tāpat mācību 
jomu saturs tika regulāri īstenots 
dabā, savukārt pavasarī veidotas 
“Zaļās palodzes”, kas tika kopīgi 
aprūpētas, bet jau vēlāk veselīgie 

Pirmsskolas izglītības iestādes ”Kurzemīte” lielā saime atkal lepojas ar iegūtu Zaļo karogu.

Kolkas pamatskolas kolektīvs jau piecpadsmito gadu pēc 
kārtas saņem Zaļo karogu, īstenojot ekoskolu programmu par 
gada tēmu “Atkritumi”. 

augi izlietoti pārtikā. Līdztekus visi 
iestādes apmeklētāji tika izaicinā-
ti mēnesi garā akcijā “Pēdas snie-
gā”, kad tika nostaigāti 3283,98 
kilometri.

Kolkas pamatskolai šis jau 
ir 15. pēc kārtas iegūtais Zaļais 
karogs, īstenojot ekoskolu prog-
rammu par gada tēmu “Atkritu-
mi”. Kopīgās aktivitātes bijušas 
dažādas – no skolas apkārtnes 
sakopšanas un atkritumu vāk-
šanas jūras krastā līdz auduma 
iepirkumu maisiņu gatavošanai 
no skapī esošajiem, bet vairs 
neizmantotajiem apģērbiem un 
citiem tekstila izstrādājumiem. 
Arīdzan gatavoti eksponāti Liel-
dienu brīvdabas izstādei no 
pārstrādājamiem materiāliem, 
organizēta tērpu skate “Radi ro-
tājot”, filmēts video “Atmasko 
sava T krekla sastāvu”, kā arī dalī-
ba SIA “AAS Piejūra” makulatūras 
vākšanas konkursā, iegūstot 2. 
vietu pamatskolu grupā.

PII “Pīlādzītis” viens no mēr-
ķiem ir veicināt, lai pēc iespējas 
vairāk iestādes pārstāvju dotos 
uz bērnudārzu kājām vai ar velo-
sipēdu. Mērķis tika sasaistīts ar 
mācību procesu: izpētīti piesār-
ņojuma cēloņi un sekas; gatavoti 
atstarotāji, lai iešana ar kājām 
būtu droša; diskutēts par izplūdes 

gāzu sastāvu un ietekmi uz veselī-
bu, izvērtējot un grafikos attēlojot 
izmaiņas, ko var panākt, neizman-
tojot ikdienas gaitās automašīnu. 
Līdztekus ikgadējā Ekoskolas ak-
cijā “Silto džemperu diena” Talsu 
PII “Pīlādzītis” izaicina ikvienu tal-
senieku simboliskā veidā atbalstīt 
iniciatīvu taupīt elektrības resur-
sus.

Savukārt Mērsraga vidussko-
la jau 8. gadu ir ieguvusi augsto 
vides kvalitātes zīmi – Zaļo karo-
gu, integrējot vienkāršas un brīvi 
piemērojamas, bet tai pašā laikā 
efektivitāti ātri apliecinošas vides 
pārvaldes sistēmas skolā.

Šogad ekoskolu veikumu vēr-
tēja nacionālā žūrija 14 dalībnie-
ku sastāvā. Tajā darbojas jomas 
eksperti no 11 dažādām valsts 
institūcijām un sabiedriskajām 
vides aizsardzības un izglītības or-
ganizācijām. 

Dalība ekoskolu programmā 
ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglī-
tības iestādes kolektīvam, bet arī 
pašvaldībām, jo līdztekus citiem 
mērķiem programmā aktīvi tiek 
veicināta arī sabiedrības līdzdalī-
ba apkārtējās vides pārvaldībā.

Apsveicam un pateicamies 
par ieguldīto darbu!

Renāte Freiberga



Esmu bibliotekāre jau 42 gadus un ne 
reizi neesmu nožēlojusi savu profesijas iz-
vēli, jo mēdz teikt, ka grāmatas ir lētākais 
atvaļinājums, kas pieejams ikvienam. To-
mēr reiz aizdomājos par to, ka vēlētos la-
bāk iepazīt savas bibliotēkas apmeklētājus. 
Kā viņi iesāka savu ceļojumu grāmatu pa-
saulē? Kuras ir viņu iecienītākās grāmatas? 
Kādi ir lasīšanas paradumi? Lielisks veids, 
kā atrast atbildes uz šiem jautājumiem, ir 
izveidot aptauju.

Paldies visām čaklajām lasītājām, kuras 
piedalījās aptaujā “Es lasu, tu lasi, viņš, viņa 
lasa”! Jā, liels izbrīns, jo aptaujai atsaucās 
tikai sievietes. Pavisam tika saņemtas atbil-
des no 18 grāmatu draudzenēm, kuru vidē-
jais vecums ir 47 gadi. Taču tas nenozīmē, 
ka lasītāju vidū trūkst vīriešu. Arī Mazirbes 
bibliotēkā ir čakli vīriešu kārtas lasītāji, to-
mēr viņiem laikam nepatīk izpaust savas 
domas rakstiski.

Pastāv uzskats, ka, lai kļūtu gudrs, ir jā-
izlasa tikai trīs grāmatas, bet, lai tās atrastu, 
ir jāizlasa tūkstošiem. Tādēļ apkopoju... 

...lasītāju iecienītākās grāmatas.
Roberts G. D. “Šantarāms”.
Larsons S. Triloģija “Meitene ar pūķa te-

tovējumu”, “Meitene, kas spēlējās ar ugu-
ni”, “Meitene, kas izpostīja sirseņu pūzni”.

Golsvertijs Dž. “Forsaitu teika”.
Mičela M. “Vējiem līdzi”.
Karlena O. “Kalendāra meitenes”.
Bulgakovs M. “Meistars un Margarita”.
Manicka R. “Rīsumāte”.
Greiems K. “Vējš vītolos”.
Sabo M. “Cūku bēres”.
Makormiks V. B. “Ļeņina harēms”.
Gabaldone D. “Svešzemniece”.
Hanna K. “Lakstīgala”.

Nikolss D. “Mēs”.
MiglaStreiča M. “Matildes gadsimts”.
Egle J. “Svešie”.
Zendkers J. “Tavu sirdspukstu dziesma”.
Oksanena S. “Attīrīšanās”.
Hanimena G. “Eleonorai Olifantai viss 

kārtībā”.
Zimmels J. “Cilvēks nav vientuļa sala”.
Hemingvejs E. “Ardievas ieročiem”.
Remarks Ē. M. “Trīs draugi”.
Kuzmins S. “Hohma”.
Hetere M. “Aušvicas tetovētājs”.
Hetere M. “Cilkas ceļojums”.
Rukšāne D. “Krieva āda”.
Volkeviča V. “Pļauka”.
Belševica V. “Bille”.
Račko K. “Saplēstās mežģīnes”.
Račko K. “Debesis pelnos”.
Kabrē Ž. “Es atzīstos”.
Roulinga Dž. “Nejaušā vakance”.
Zālīte M. “Pieci pirksti”.
Moja Dž. “Pirms atkal tiksimies”.
Mauliņš J. “Vilkaču sila līdumnieks”.
Bisī M. “Meklējot spāri”.
Makkalova K. “Dziedoņi ērkšķu krūmā”.
Vai esi kādu no tām lasījis?
Lasītājas atzinās, ka vairumā gadījumu 

interese par grāmatām radusies ģimenē. 
Vairāk kā puse dāmu minēja, ka tieši tas, ka 
mājās vienmēr bijušas grāmatas un vecāki 
daudz lasījuši, raisījis interesi par lasīšanu 
jau agrā bērnībā. Četri respondenti minē-
juši, ka ļoti patikusi  īpašā atmosfēra bib-
liotēkā un gājiens pēc grāmatām sagādājis 
svētku sajūtu (tas, protams, ļoti silda manu 
sirdi). Kādā atbildē minēta literatūras skolo-
tājas ietekme, vēl arī tas, ka padomju laikā 
nebija internets, mobilais telefons, dators 
un lasīšana bija vienīgā izklaide – īpaši lau-
kos.
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SVEICIENS GRĀMATU DRAUGIEM! 
Marsels Prusts teicis: “Iespējams, bēr-

nībā nebija tādu dienu, ko mēs būtu izdzī-
vojuši tik spilgti kā tās, ko pavadījām kopā 
ar mīļāko grāmatu.” Absolūts līderis bērnī-
bā lasītāko grāmatu vidū ir rakstniece Zen-
ta Ērgle ar savām grāmatām. Vairākkārt ir 
minētas pasakas – “Sniegbaltīte un septiņi 
rūķīši”, “Pelnrušķīte”, pasakas no sērijas 
“Brīnumzeme”. Protams”, arī tādi grāmatu 
varoņi kā Astrīdas Lindgrēnas  Karlsons un 
Pepija, Ērika Kestnera Lotiņas, Alana Milna 
Vinnijs Pūks pieminēti vairākās anketās. Pa-
tiesībā šīs grāmatas dzīvo cauri gadiem un 
ir bērnu draugi arī šodien.

Par tik dažādo lasītāju gaumi liecina 
diametrāli pretējas domas par vienu un 
to pašu grāmatu. Piemēram, M. Bulgako-
va darbu “Meistars un Margarita” viens 
lasītājs minējis labāko grāmatu sarakstā, 
turpretī cits kā grāmatu, kuras domu nav 
sapratis. Gluži tādās pašās pozīcijās ir S. 
Kuzmina “Hohma” un K. Račko romāni – 
kāds ierindojis labāko grāmatu sarakstā, 
bet kāds nav varējis izlasīt līdz galam.

Lasītāju interese nenoliedzamā vairāku-
mā pievērsta detektīviem un romantiskajai 
literatūrai (dāmas taču), tomēr tiek lasīti arī 
citu žanru darbi. Interesē ceļojumu apraks-
ti, vēsturiskie romāni, dzīvesstāsti, šausmu 
romāni (Stīvens Kings), populārzinātniskā 
literatūra.

Patīkami pārsteidz tas, ka tikai četri 
aptaujas dalībnieki nelasa vai maz lasa lat-
viešu autoru darbus. Lasītāko autoru vidū 
minēta D. Judina, R. Ezera, V. Kaijaks, N. Iks-
tena, L. Sēle, I. Bauere, S. Gailīte, M. Zālīte, 
I. Ziedonis u. c.

No visiem aptaujātajiem tikai trīs minē-
juši, ka grāmatas nemēdz pārlasīt. Gribu ci-
tēt interesantu atbildi uz šo jautājumu. “Oi, 

vienmēr ir doma pārlasīt mīļākās grāmatas, 
bet reti kad sanāk, jo vienmēr ir iznākušas 
jaunas un aizraujošas grāmatas. Tas saucas: 
“Tik daudz grāmatu, tik maz laika!” Ja man 
būtu iespēja atgūt laiku dzīvē, noteikti to 
izmantotu, pārlasot mīļākās grāmatas.” Vai-
rākkārt lasīto grāmatu vidū minēti D. Judi-
nas, Ē.M. Remarka darbi, A. Grīna “Dvēseļu 
putenis”, M. Mičelas “Vējiem līdzi”. Intere-
santi, ka arī A. Upīša “Zaļo zemi” kāds izla-
sījis divas reizes.

Pateicoties sarunai ar kādu lasītāju, ap-
taujā ievietoju jautājumu par īru rakstnieka 
Dž. Džoisa romānu “Uliss”. Viņa apgalvoja, 
ka šo grāmatu nav iespējams izlasīt līdz ga-
lam, un ir pārliecināta, ka to neviens nav 
izdarījis. Izrādījās, ka viņai ir liela daļa tais-
nības, jo no 18 respondentiem to izlasījuši 
tikai divi – viens ar piebildi, ka nepatika.

Ir dažādi lasīšanas paradumi. Apmēram 
puse aptaujāto lasa divas vai pat vairākas 
grāmatas vienlaicīgi, otra puse lasa tikai 
vienu grāmatu.

Gluži tādas pašas proporcijas ir arī ar 
dzejas lasīšanu. Apmēram puse dzeju nela-
sa vai lasa reti, otra puse ir dzejas mīļotāji.

Manuprāt, šī dažādība ir fantastiska, 
jo, “ja jūs lasāt tikai tās grāmatas, ko lasa 
visi pārējie, tad arī spējat domāt tikai to, ko 
domā visi pārējie”. (Haruki Murakami)

Vēlreiz saku paldies visām, kuras atļā-
va man labāk iepazīt savus lasīšanas para-
dumus. Vai man kļuva kaut kas skaidrāks? 
Noteikti nē! Bet tieši tur slēpjas grāmatu 
burvība – tās spēj apvienot tik dažādus cil-
vēkus un izdabāt tik atšķirīgām gaumēm. 
Tiekamies bibliotēkā! 

Sniedze Švāģere,
Mazirbes bibliotēkas vadītāja

8. oktobrī notika Talsu nova-
da pašvaldības rīkotā konkursa 
“Radi Talsu novadam!” noslēgu-
ma apbalvošanas ceremonija. 
Tajā tika godināti desmit nomi-
nāciju uzvarētāji, kas ar savu 
darbu, radošajām izpausmēm un 
enerģiju ir sakopuši sētas, atjau-
nojuši īpašumus, veidojuši aktī-
vas vietējās kopienas un bijuši 
iniciatīvām bagāti.

Šajā gadā konkurss “Radi Talsu 
novadam!” notika jaunā novada 
robežās, un savus pretendentus 
nominācijās izvirzīja arī Dunda-
gas, Rojas un Mērsraga novads. 

Vērtēšanas komisija (Jolan-
ta Skujeniece, Inita Fedko, Emīls 
Gulbis un Līva Dāvidsone) desmit 
nominācijās izvirzīto 61 preten-
dentu apmeklēja augustā. Tā bija 
iespēja redzēt ko jaunu un nebiju-
šu, satikt aktīvus un radošus ļau-
dis un pārliecināties, ka gadu no 
gada Talsu novads spēj pārsteigt 
un iedvesmot.

Apbalvošanas ceremonijā tika 

pasniegtas vairākas simpātiju bal-
vas.

AS “Latvijas Valsts meži” 
Ziemeļkurzemes reģiona Meža 
apsaimniekošanas plānošanas 
vadītājs Andris Verners īpašo bal-
vu pasniedza nominācijā “Vides 
vērtība” izvirzītajai ZS “Ozolkalni” 
un tās īpašniekam Gatim Apsītim
Ozoliņam (Lībagu pagasts). 

Talsu Komersantu klubs sim-
pātiju balvu pasniedza nominācijā 
“Aktīvākā organizācija” izvirzītajai 
biedrībai “Spura” (Rojas pagasts), 
tās kodolam Alisei un Jānim Lakš-
maņiem.

Reģionālais laikraksts “Talsu 
Vēstis” atzinīgi novērtēja nomi-
nācijā “Sakoptākā privātmāja” 
izvirzīto “Dzelzkalēju2” māju un 
tās īpašnieku Innas un Ata Frei-
bergu ieguldīto darbu (Valdgales 
pagasts).

Arī Talsu novada pašvaldības 
vērtēšanas komisija pieciem pre-
tendentiem pasniedza simpātiju 
balvas. Tās piešķirtas Kadrijai Sa-

linekai (Valdgales pagasts), Elīnai 
Sondarei (Laidzes pagasts) un 
Virbu pagasta pensionāru biedrī-
bai “Pīlādzītis” par sirdsdarbu un 
labdarību, kas tiek veikta ārpus 
ikdienas.

Pateicību par Talsu vecpilsē-
tas iedzīvināšanu saņēma Kalēju 
ielas rezidence un tās īpašniece 
Sintija Altenburga. Savukārt par 
atraktīvu vērtēšanas komisijas sa-
gaidīšanu un radošu nomināciju 
pieteikšanu pateicība tika izteikta 
Strazdes pagasta pārvaldes atrak-
tīvajam kolektīvam.

Radīt ir daudz vairāk par dot. 
Lai dotu, pietiek paņemt no ārpu-
ses, bet, lai radītu, sevī ir asns jā-
diedzē un auglis jābriedina. Tikai 
no iekšpuses ārpusi var saredzēt, 
tikai radot varam otram ko dot. 

Talsu novada pašvaldība ir pa-
teicīga ikvienam konkursa “Radi 
Talsu novadam!” dalībniekam par 
ieguldīto darbu un veltīto laiku!

Inita Fedko

Radīt ir daudz vairāk par dot



2021. gada OKTOBRIS 7  DUNDADZNIEKS

Katru gadu rudenī nu jau par tradīciju kļuvuši 
“Mazā dundadznieka” un “Mazā kolcinieka” svētki. Šie 
ir ļoti gaidīti svētki ik katru gadu oktobrī. Šogad sudraba 
karotīšu pasākums atzīmē desmit gadu jubileju. 
Pasniedzot bērniņiem sudraba karotīti ar gravējumu 
“Mazais dundadznieks” vai “Mazais kolcinieks” un viņa 
vārdu, simboliski uzņemam Dundagas un Kolkas pagas-
ta saimē. Šogad sudraba karotītes saņems bērni, kuri 
dzimuši 2020. gadā un kuru deklarētā dzīves vieta ir 
Dundagas vai Kolkas pagasts. Pagājušajā gadā kopā pie-
dzimuši 25 bērni, 9 meitenes un 16 zēni. Dundaga kļu-
vusi bagātāka par 20 (6 meitenes un 14 zēni), bet Kolka 
par 5 bērniņiem (3 meitenes un 2 zēni). 

2020. gadā svētku pasākums izpalika Covid19 
infekcijas ierobežošanas, pulcēšanās noteikumu un 
piesardzības dēļ. 2019. gadā dzimušie bērni savas 
sudraba karotītes saņēma kopā ar Ziemassvētku 

pārsteigumu. Diemžēl arī šoruden sarīkojumu organi-
zēšana ir ierobežota un pasākums nenotiks, jo jāno
drošina Covid19 epidemioloģiskās drošības prasības 
par pulcēšanos un slimības izplatības ierobežošanu.

Bērniem sudraba karotītes tiks nodotas, tuvojo-
ties Ziemassvētkiem. Par to informēsim atsevišķi.

Ceram, ka šī skaistā tradīcija nezudīs, esot jaunajā 
Talsu novadā.   

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

(Kornēlija Apškrūma)

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Daiga Muceniece

“Mazais dundadznieks” un “Mazais kolcinieks”

Ir pagājis jau kāds laiks, kopš 
norisinājās “Mājas kafejnīcu die-
nas” Lībiešu krastā un Dundagas 
pagastā. 11. septembrī tās tika 
rīkotas arī Kubalu skolas-muzeja 
pagalmā. Neliels atskats uz šo 
pasākumu. 

“Mājas kafejnīcu dienas” mu-
zejā tika rīkotas otro reizi. Kādiem 
prakse jau bija iegūta 2019. gadā, 
kādam šī īpašā diena bija pirmā 
šāda veida pieredze.

11. septembris bija brīnišķīga 
un ļoti rosīga diena. Apmeklētāji 
ieradās kuplā skaitā – tas priecēja. 
Paralēles varēja vilkt ar mežmalā 
esošo skudru pūzni – rosība un 
aktivitāte bija manāma. Arī laika 
apstākļi bija īsti vasarīgi – nu gluži 
kā radīti šai dienai. Viesi labprāt 
nobaudīja piedāvātos ēdienus un 
dzērienus. Bija ļoti liela ieintere-
sētība apskatīt muzeja ekspozīci-
jas un apkārtni. Lai radītu svētku 

“Mājas kafejnīcu dienas” muzejā

sajūtu un papildinātu kopējo no-
skaņu, skolas pagalms bija atbil-
stoši iekārtots.

Kopējā komandā darbojās 
gan muzeja ļaudis, gan čaklie un 
atsaucīgie palīgi. Liels paldies vi-
siem!

Paldies ciemiņiem par lielo 

apmeklētību, interesi un novēr-
tējumu!

Uz tikšanos “Mājas kafejnīcu 
dienās” 2022. gadā.

Sanita Rēriha, 
Kubalu skolasmuzeja 

vecākā speciāliste 

Ar interesantām, spraigām 
spēlēm un pozitīvām emocijām 
25. un 26. septembrī Kuldīgā aiz-
vadīts 56. turnīrs volejbolā “Kur-
zemes kauss”.

Dundagas vidusskola startēja 
ar divām zēnu komandām – U15 
un U17 grupā.

3. vieta U17 grupas jaunie-
šiem: Raineram Blumbergam, 
Eduardam Neifeldam, Matīsam 
Fesenko, Edgaram Šmēdiņam, 
Niklāvam Krūmiņam, Elvim En-
gelbergam un Klāvam Alkšbirzem. 

Labākais spēlētājs bija Eduards 
Neifelds.

2. vieta – U15 grupas zēniem: 
Ingaram Blumbergam, Kevinam 
Krasonam, Nikam Martinam Diš-
leram, Deividam Sidram, Harijam 
Zviedrim, Kristeram Šulcam, Er-
nestam Šmēdiņam un Andim Gru-
benbergam. Labākais spēlētājs – 
Ingars Blumbergs.

Sakām paldies trenerēm Unai 
Silai un Gundegai Lapiņai par 
zēnu augsto sasniegumu volejbo-
la turnīrā!

Mūsu zēnu sasniegumi

Atkritumu apsaimniekoša-
nas sabiedrības “Piejūra” orga-
nizētais konkurss “Palīdzēsim 
kokiem!” ik gadu apvieno desmi-
tiem izglītības iestāžu un simtiem 
bērnu, lai, vācot makulatūru, ko-
pīgi saudzētu un taupītu dabas 
resursus. Tā tiek pievērsta bērnu 
un jauniešu uzmanība makulatū-
ras šķirošanas nepieciešamībai 
un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī 
veidota izpratne, ka pareizi sašķi-
roti un pārstrādei nodoti atkritu-
mi kļūst par vērtīgām izejvielām 
jaunu produktu ražošanā. Šajā 
mācību gadā konkurss norisinā-
sies līdz 2022. gada 15. aprīlim.

Konkursa norises laikā dalīb-
nieki ir aicināti vākt izlietoto vai 
nevajadzīgo biroja papīru, karto-
nu, grāmatas, žurnālus, bukletus 
un citus papīra un kartona izstrā-
dājumus. Makulatūrai ir jābūt 
sasietai pakās un saliktai kartona 
kastēs vai maisos. Kad savāktajai 
makulatūrai mācību iestādes tel-

pas kļūst par šauru, ir jāpiesaka 
bezmaksas izvešana.

Makulatūru uz pārkraušanas 
un šķirošanas staciju (Tukumā 
vai Rojā) vai poligonu “Janvāri” 
var nogādāt arī paši, informējot 
stacijas vai poligona operatoru, 
lai ievestais apjoms tiek reģistrēts 
uz konkrēto izglītības iestādi. Kon-
kursa laikā makulatūras izvešanu 
var pieteikt neierobežotu reižu 
skaitu.

“Mums ir patiess prieks, ka ar 
skolēnu, bērnudārza audzēkņu un 
viņu ģimeņu piemēru un degsmi 
makulatūras savākšanā arī sa-
biedrība tiek aktivizēta atbildīgi 
iesaistīties atkritumu šķirošanā,” 
saka uzņēmuma valdes loceklis 
Ēriks Zaporožecs. “Makulatūras 
šķirošana ir ieguldījums vides aiz-
sardzībā, jo citādi atkritumu po-
ligonā nonākušais papīrs sadalās 
kopā ar citiem atkritumiem, bet, 
nododot to otrreizējai pārstrādei, 
tiek saražoti jauni papīra izstrādā-

jumi un, kas ir ļoti svarīgi, – tā tiek 
taupīti gan enerģijas, gan mežu 
resursi. Vēlos pateikties visiem 
dalībniekiem, kuri līdz šim jau ir 
piedalījušies konkursā, un aici-
nām turpināt to darīt arī šogad,” 
aicina uzņēmuma vadītājs.

Arī šogad katra savāktā ma-
kulatūras tonna atgriezīsies pie 
dalībniekiem kā viena paka biroja 
papīra, bet pašiem čaklākajiem 
dalībniekiem balvā tiks apmaksā-
ti transporta izdevumi izglītojošai 
ekskursijai.

Pagājušajā mācību gadā, ne-
skatoties uz pandēmijas ierobe-
žojumiem, konkursa dalībnieki 
nodeva pārstrādei 111,36 tonnas 
makulatūras, izglābjot aptuveni 
1559 kokus.

Ar konkursa nolikumu var ie-
pazīties tīmekļvietnē www.pieju-
raatkritumi.lv

Dženita Katiša,
konkursa koordinatore

Tradicionālais makulatūras vākšanas konkurss 
notiks arī šajā mācību gadā

30. oktobrī Dundagas pils svi-
nēs “Leģendu nakts” piekto gada-
dienu.

Dundagas pils izstāžu zālē būs 
apskatāma mākslinieces Ingas Sal-
miņas izstāde “Stikla skaņas”. Iz-
stādē redzamie darbi tapuši stikla 
kausēšanas darbnīcā “Stikls no Lī-
vāniem”. Darbnīca izveidota laikā, 
kad tika likvidēta Līvānu Stikla rūp-
nīca, bet līvāniešiem negribējās 
pazaudēt stikla apstrādes un izga-
tavošanas tradīcijas. Tā Līvānos, at-

klājot aizvien jaunas stikla izman-
tošanas un apstrādes iespējas, top 
jauni darbi.

Krāsu spēlēs ieskanēsies Dun-
dagas pils senie mūri.

Aicinām būt atbildīgiem un 
ievērot valstī noteiktos ierobežo-
jumus un rekomendācijas, lai ie-
robežotu vīrusa Covid19 izplatību.

“Leģendu nakts” pasākumu or-
ganizē Latvijas Piļu un muižu aso-
ciācija un Dundagas Kultūras pils.

Apmeklējums ir bez maksas.

Gaismas, spēles, melodijas – 
“Leģendu nakts” Dundagas pilī



2021. gada OKTOBRIS8  DUNDADZNIEKS

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums “Dundadznieks”. 
Adrese: Pils 5-1, Dundaga, LV-3270. Raksti un informācija  
nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz katra mēneša 2. datumam.  
E-pasts zinas@dundaga.lv, tālrunis 63237515, 26388076.  
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autors.  
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds”. Tirāža 1500 eks. Bezmaksas izdevums.  
Internetā: www.dundaga.lv/avize. Nr. 8 (270). 2021. gada oktobris.

PATEICĪBA
Dundagas pagasta pārvalde izsaka pateicību zemnieku saimniecībai 

“Kļavnieki”, kuru dundadznieki izvirzīja nominācijā “Čaklākais mājražo-
tājs”, un biedrībai “Visvīdale”, kura tika vērtēta nominācijā “Aktīvākā 
organizācija”, par uzdrīkstēšanos un mūsu pagasta pārstāvēšanu Talsu 
novada pašvaldības organizētajā konkursā “Radi Talsu novadam!”. 

Lai jūsu darbīgums un pirmās reizes dalība konkursā iedvesmo līdz-
cilvēkus veicināt pagasta apkārtējās vides sakārtotību un dzīves labklā-
jības izaugsmi!

Izvirzīsim, novērtēsim un pateiksim viens otram paldies.
Uz tikšanos 2022. gada konkursā!

Ar kazkopību, kazas piena produktu ražošanu un lauku tūris-
mu nodarbojas Māra un Ivars Šleineri.

Biedrības “Visvīdale” pārstāves konkursā prezentē daudzu 
gadu garumā paveikto un izklāsta nākotnes ieceres.

Dundagas bibliotēkā 30. sep-
tembrī notika četru dzejas grāma-
tu atvēršanas svētki.

Dzeja, dzejolis savā būtībā ir 
visnotaļ interesants un spēcīgs 
žanrs, jo vienā dzejolī iespējams ie-
tvert pat vesela romāna spēku un 
notikumus. Šā gada pirmajā pusē 
Dundagas bibliotēka saņēma vai-
rāku dzejas grāmatu dāvinājumus, 
un priecājamies, ka bija iespēja šīs 
grāmatiņas kopīgi atvērt. Visām 
četrām grāmatām ir viena kopīga 
pazīme, proti, tās visas izdotas iz-
devniecībā “Ezerrozes grāmatas”.

Viena no šīm grāmatām ir 
Lotāra Dubkēviča “Ziemassvētku 
burtnīciņa”. Vienā no dzejoļiem ir 
šādas rindas:

 “Uzdāvini sev un man
Puteklīša prieciņus”.
Mūsuprāt, tas lielais prieks 

tieši veidojas no šādiem maziem 
puteklīšu prieciņiem un mums va-
jag mācīties priecāties. Šoreiz pa-
tiess prieks par skolotājas Jolantas 
Ģērmanes un viņas klases audzēk-
ņiem, kuri ilustrējuši šo grāmatiņu. 
Jolanta pastāstīja, ka ar dzejnieku 
iepazinusies kādā no apmācību 
semināriem (Dubkēviča kungs ir 
Banku augstskolas docents) un ne-
formālās sarunās aizrunājušies līdz 
dzejai un grāmatām. Viņam iepati-
kusies ideja, ka bērni varētu zīmēt 
ilustrācijas, un tā radusies šī sadar-

Četru dzejas grāmatu atvēršanas svētki

bība. Bērniem attēlu zīmēšanas un 
saskaņošanas process aizņēmis 
turpat trīs mēnešus. Rezultātu va-
rat aplūkot pie mums bibliotēkā 
bērnu darbu izstādē. Grāmatā zī-
mējumus un tekstu kārtojis Kārlis 
Ģērmanis, kas jaunietim arī bijis 
jauns izaicinājums un pieredze.

Daļa no mums līdz pasāku-
mam bija turējuši rokās un lasījuši 
skolotājas Evitas Zoltānes dzejas 
grāmatu “Veltījumi”. Evita pastās-
tīja, ka doma par savu grāmatu ir 
bijusi jau kādu laiku, kaut vai tikai 
zemapziņā, jo sapratusi, ka tas 
nav tik vienkārši. Viņa, gatavojot 
informāciju par Jolantas klases 
bērnu ilustrācijām, uzzināja par iz-
devniecību “Ezerrozes grāmatas”. 
Radās interese uzzināt vairāk par 
šo izdevniecību, un tā pa maziem 
solīšiem saprasts, ka ir reāla ie-
spēja izdot savus dzejoļus grāma-
tiņā. Turpmākajos darbos tikusi 
iesaistīta visa ģimene, jo grāmatas 
noformējumā izmantoti fotoattēli 
no ģimenes personīgā arhīva un 
meitas Ances Enijas zīmējums. Evi-
ta sarunā norādīja, ka ģimenes at-
balsts bijis ļoti svarīgs. Šī grāmata 
ir īpaša ar to, ka dzejoļi nav klasiski 
mums ierastajā veidā, bet tie tie-
šām ir veltījumi konkrētam cilvē-
kam, notikumam, vietai. Tamdēļ 
šī grāmata ir drosmīga, jo daudz 
ko atklāj par pašu autori un viņas 

dzīves gājumu. Priecē, ka Evita tur-
pina rakstīt. Viņas dzeja ir iekļauta 
kopkrājumā “Par mīlestību un...”. 
Ieskatam dažas rindiņas:

“Ko nesīs nākotne, 
to varam tik minēt,
Bet vai minēt vajag, 
vai to vajag zināt?
Dzīvot šodien un rīt, 
neaizmirst
Par vakardienu,
Censties būt laimīgam, 
novērtēt
Mirkli ikvienu.”
Nākamais stāsts ir par laso-

šu un, tagad jau zinām, arī dzeju 
rakstošu jaunieti, Dundagas vidus-
skolas skolnieci Hannu Karlīnu Bur-
nevicu. Viņa mums pašā vasaras 
sākumā uzdāvināja dzejas krājumu 
“Es tikai gribu laimīgs būt”, kurā ie-
kļauts Hannas dzejolis. Jautāta par 
to, vai mūsdienās jaunieši raksta 
dzeju, Hanna saka, ka droši vien 
ir, kas raksta, taču lielā atklātībā to 
nedara. Hannai pašai palaimējies, 
ka blakus bija skolotāja Evita ar 
savu iedrošinājumu un atbalstu. 
Mums ļoti žēl, ka jauniete, kā sāku-
mā bija plānots, nevarēja klātienē 
piedalīties pasākumā, taču priecā-
jamies, ka ar mūsdienu iespējām 
attālināti “saslēdzāmies”. Patiess 
prieks par Hannas jaunajiem dze-
joļiem, kurus viņa mums nolasīja, 
tie tiešām bija skaisti. Paldies! 

“Tā sapņu mūzika, 
kas mani skauj.
Tas sapnis, kas aizrauj mani.
Tas sapnis, ko sapņoju es.”
Kurš gan no mums bērnībā nav 

sapņojis? Vairāk vai mazāk, taču 
noteikti ikviens. Šī pasākuma laikā 
visi kopīgi vēlējām, lai Hannai pie-
pildītos viens no viņas sapņiem. 
Kāds? Tad jums jāatnāk un jāizlasa 
dzejolis grāmatā.

Lūk, kā savijušies vienkopus 
triju lasošu un radošu Dundagas 
cilvēku dzīves mirkļi. Dundagas 
bibliotēka aicina lasīt un sapņot! 
Lai piepildās!

Ruta Emerberga, Dundagas 
bibliotēkas vadītāja

KOLKAS LĪBIEŠU 
SAIETA NAMĀ 
NO 15. OKTOBRA 
LĪDZ 30. DECEMBRIM 
IR APSKATĀMA 
STARPTAUTISKĀ 
MĀKSLAS PLENĒRA 
“LĪVZEME” 
GLEZNU IZSTĀDE.


